Secretaria de Educação premia escolas que se destacaram no Saepe 2015
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A Secretaria de Educação do Recife premiou, na
última terça-feira (26), as 40 escolas da rede
municipal de ensino que obtiveram os melhores
resultados no Sistema de Avaliação da Educação
Básica de Pernambuco (Saepe). Os certificados de
mérito foram entregues também às unidades que
conseguiram bons níveis de evolução e participação
na avaliação. A premiação aconteceu na Escola de
Formação e Aperfeiçoamento dos Educadores do
Recife (Efaer) Professor Paulo Freire, com a presença
do secretário municipal de Educação, Jorge Vieira, e
do ex-presidente do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), José
Francisco Soares.
FIQUE POR DENTRO!
A Secretaria de Educação do Recife instituiu o
Fórum Setorial de Coordenação Pedagógica. Os
encontros são mensais e tem como
objetivo fortalecer a construção da identidade do
coordenador, integrando práticas e reflexões da
função e estabelecendo ações de proximidade e
alinhamento com o Núcleo de Coordenação
Pedagógica e outros setores da secretaria..
O próximo Fórum setorial ocorrerá nos dias 16,
17 e 18 de maio.

O Secretário Jorge Vieira parabenizou os agentes
envolvidos no processo de aprendizagem dos
estudantes e apresentou os resultados e o
desempenho da rede. “A Rede Municipal do Recife
atingiu, em 2016, a maior nota e o maior avanço na
série histórica do Saepe. As disciplinas de
matemática e português mostraram bons resultados
nos três anos de avaliação”, pontuou. O secretário
ainda ressaltou a importância do trabalho em
equipe. “Estamos comemorando porque esse é um
resultado importante e mostra que o nosso trabalho
está na direção certa”, disse.
Na ocasião, o professor José Francisco Soares fez
uma palestra em que ressaltou a importância dos
instrumentos de avaliação e monitoramento. "Os
indicadores não nos oprimem. Pelo contrário, eles
nos libertam e nos mostram o rumo em que
devemos caminhar. O mais importante nos dados
do Saepe é saber que as crianças aprenderam mais
o que eles precisam para a vida", afirmou o especialista, pós-doutor em Educação pela Universidade de
Michigan. De acordo com ele, o aprendizado é um
direito e a melhoria nos índices é a expressão
concreta do atendimento a esse direito.
Média de proficiência geral/ Saepe

Estudantes participam de oficina sobre educação no trânsito.
Estudantes do 4º ano do Anexo da Escola
Municipal Emídio Dantas Barreto estão recebendo,
todas as segundas-feiras, oficina sobre segurança
no trânsito. O objetivo é fazer com que os
estudantes se locomovam pela cidade com
atenção respeito e gentileza.
A oficina acontece de 28 de março até o dia 30
de maio, com duração de duas horas, totalizando
20h/aula, durante dez encontros, no turno da
manhã e da tarde. O chefe de educação para o
trânsito da CTTU, Francisco Irineu Castro é o
responsável pelo projeto e professor dos alunos.
O “trânsito é tema transversal, ele procura ser
uma temática que contribui para desenvolvimento
cognitivo das crianças”, diz Francisco Irineu.
Durante as aulas o professor promove debates,
exposições e vivências relacionadas à cidade e a
importância de transitar com segurança fazem
parte da programação da oficina.
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Durante os encontros, os discentes participam de
atividades que utilizam jogos de tabuleiros e
dinâmicas que simulam o trânsito. Eles aprendem a
atravessar a rua, a respeitar semáforos e a
identificar as placas de sinalização.

Creche Zacarias do Rêgo Maciel inaugura espaço tecnológico infantil
"Todo ano nós lançamos um livro com histórias
criadas por eles. Esse ano, o tema será 'João e
Maria'. Já temos aula de robótica e, até setembro,
será inaugurada a Casa da Árvore, com uma
biblioteca convencional e outra digital", destacou. O
material de apoio do Espaço Tecnológico possibilita
a realização de brincadeiras educativas, jogos de
memória, contação de histórias e exercícios
matemáticos. A creche Zacarias atende 179 crianças,
do berçário ao Grupo 5.
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A Creche Municipal Zacarias do Rêgo Maciel, no
Alto Santa Terezinha, inaugurou, no dia 20 de abril, o
Espaço Tecnológico Infantil Eduardo Campos.
Equipada com cinco mesas interativas que vão
auxiliar na alfabetização dos alunos, a sala vai
estimular o desenvolvimento de competências e
habilidades tecnológicas na educação infantil,
facilitando o processo de letramento e o
aprendizado da matemática, aliando os conteúdos
da grade curricular a jogos interativos.
A gestora da creche Zacarias, Ana Hilário, ressaltou
que o Espaço Tecnológico vai incrementar a
produção literária dos alunos.

Participe!
O III Colóquio de Pesquisa e Inovação em
Educação, que acontecerá no dia 10 de maio, trará
a professora Auxiliadora Padilha, do Programa de
Pós-Graduação em Educação Matemática e
Tecnológica (Edumatec) da Universidade Federal
de Pernambuco (UFPE), abordando o tema:
"Inovação pedagógica e produção científica: dois
lados da mesma moeda”. A palestra gratuita e
aberta ao público será realizada às 19h no Centro
de Educação, Tecnologia e Cidadania (Cetec), na
rua Oliveira Lima, nº84, Boa Vista.
Faça sua inscrição online no
www.nucleopesquisaeinovacao.blogspot.com.br
Mais Informações pelo telefone: 3355-5477

Programa Manuel Bandeira comemora dez anos de estímulo à leitura
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O Programa Manuel Bandeira de Formação de
Leitores (PMBFL) promoveu, uma tarde de
atividades culturais para comemorar seu aniversário
de dez anos. O evento aconteceu na Escola de
Formação e Aperfeiçoamento de Educadores do
Recife (Efaer) Professor Paulo Freire, no dia 18 de
abril, e incluiu contação de histórias, apresentações
de estudantes e exibição de vídeo com depoimentos
de professores de biblioteca, gestores e alunos.

O PMBFL desenvolve atividades de incentivo à
leitura nas escolas da rede municipal de ensino do
Recife. "Impossível descrever a emoção de um
educador ao ver o estudante lendo e expressando o
que sente a partir da leitura. É maravilhoso
proporcionar essa sensação de encantamento,
ternura e carinho aos alunos", afirmou a coordenadora do Programa, Ivana Cavalcante. O PMBFL
disponibiliza livros de diversos gêneros literários,
como poemas, ficção infanto-juvenil, contos de
fadas, romances, crônicas e teatro.
A comemoração marcou também o aniversário de
Manuel Bandeira, que nasceu no Recife em 19 de
abril de 1886. Para a professora Thelma Regina, que
atua no Programa desde 2007, o letramento
literário de crianças, jovens e adultos é a própria
essência do Programa. "É uma alegria imensa ver a
iniciativa completar uma década, formatando novas
relações afetivas com os livros de literatura e
despertando nos alunos outros olhares para o belo,
o simples, o cotidiano", disse

Estudantes da Rede Municipal do Recife visitam exposição sobre o corpo humano
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Mais de 500 estudantes da rede municipal de ensino do Recife participaram, no mês de abril, de
uma aula de ciências diferente. A Secretaria de Educação levou alunos de 11 escolas municipais para
visitas à exposição “O Fantástico Corpo Humano”,
que está em cartaz no RioMar Shopping até o mês
de maio.
Os estudantes viram de perto 12 corpos
completos e 150 órgãos, além de aprenderem as
peculiaridades da vida fetal. “Essa exposição é
bastante interessante, pois contempla assuntos que
estão sendo vistos em sala e também assuntos que
ainda serão estudados”, disse Joaquim Manzi,
professor de ciências da João XXIII, uma das escola
que visitou a exposição.

